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 وضع مستويات معيارية باستخدام منظومة آلية لتقييم مستوي 

 مهارات اإلرسال والتمرير في الكرة الطائرة أداء

 

 محروس محمد قنديل خليل ا.د/
استاذ متفرغ بقسم المناهج وطرق تدريس التربيه 

 الرياضيه 

 جامعه المنصوره   -كليه التربيه الرياضيه

 السيد الموافي  ا.م.د/ احمد
 عد بقسم المناهج وطرق تدريس التربيه الرياضيهاستاذ مسا

 جامعه المنصوره   -كليه التربيه الرياضيه

 محمد عبد العظيم محمد  ا.م.د/
 استاذ مساعد بقسم هندسه االتصاالت وااللكترونيات

 جامعه المنصوره  -كليه الهندسه 

 فتحي علي موافي  م.م/ محمد
 الرياضيه مدرس مساعد بقسم المناهج وطرق تدريس التربيه

 جامعه المنصوره   -كليه التربيه الرياضيه

 

 الملخص 

البحث بعنوان "وضع درجات معيارية باستخدام منظومة آلية لتقييييم مسييتوا  داا متييارات اورسيياي والتمرييير فييي 

الكييرة الكرة الطائرة "، وقد هدف البحث إلى "وضع درجات معيارية لتقييم مستوا  داا متييارات اورسيياي والتمرييير فييي 

الطائرة باستخدام منظومة آلية ." وقد استخدم المنتج الوصفي ، وتمثلت العينة في طالب تخصييا الكييرة الطييائرة بكلييية 

( ميي  %80( طالييب بنسييبة  60م( حيييث بلييد عييددهم  2015-2014التربية الرياضية جامعة المنصورة للعييام الدراسييي  

 اختيارها عمديا. المجتمع الكلى للفرقتي  الثالثه والرابعه وقد تم

وتوصلت النتائج الي تحديد درجات معيارييية لمسييتويات ا داا لمتييارات ا رسيياي والتمرييير فييي الكييرة الطييائرة قيييد 

 الدرجة المعيارية ( . –البحث يمك  تعميمتا واستخدامتا شامله علي  الدرجة الخام 

ات و مستويات معياريه لباقي المتييارات الفنييية وقداوصي الباحثي  بالعمل علي  ستخدام المنظومة ا لية لحديد درج

في الكرة الطائرة  لطالب كليات التربية الرياضية ، و ضرورة عرض الدرجات و المستويات المعيارييية المستخلصيية علييى 

 الطالب مما قد يساعدهم على التحفيز وتحسي  المستوى المتارى لديتم . 
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 المقدمه ومشكله البحث :

ت و البحوث العلميييه التربوييية لقد اتجتت الدراسا

إلى تحديد المستويات  القياسيه التي تعتمد بدرجة كبيرة 

على استخدام  ساليب القياس المناسبة للمقارنة بييي  مييا 

هييو قييائم ومييا ينبيييي  ن يكييون لتطييوير وتعييديل الخطيي  

والبرامج  التدريبيه وطرق التدريس على  سييس علمييية 

ويم والقييياس الليي ان سليمة م  خالي تطبيق اساليب التق

يعتبييران الوسيييله ا ساسيييه لمعرفيية نييواحي القييوة ، و 

القصييور، ومراجعيية افهييداف وتيي ليل الصييعاب وتجنييب 

افخطيياا لتسييتيل العملييية التعليميييه وتحسييي  نتائجتييا 

وحل مشكالتتا ، وفي ه ا الصييدد يدكييد كييل ميي   محمييد 

م، و 2008حس  عالوا ، محمييد نصيير الييدي  رضييوان 

م علييي احتييياع العيياملي  فييي 1998د خليييل  محمييد السييي

المجاي الرياضي لبناااساليب قييياس جديييدة  سييتخدامتا 

في قياس المتارات في الرياضات الجماعية ولالسييتفادة 

منتييا فييي تقييويم افداا المتييارا لييدا  تييور بعيي  

التعديالت القانونية الحديثة فيتا ،  وعنييد حييدوث بعيي  

ب التييدريب ، ممييا التعييديالت فييي خطيي  اللعييب و سييالي

يتطلب العمييل علييى تطييوير وسييائل القييياس المتاحيية ، و 

 (. 75:  6(    401:  8ابتكار وسائل و دوات جديدة   

 وييي كر كييال ميي  محمييد صييبحي حسييانيي ، حمييدا 

 م انييييه للحصييييوي علييييى نتييييائج  1997عبييييد الميييينعم 

جييييدال لالختبيييارات ينصييين الميييدربي  بوضيييع معيييايير 

ى وحييدات ا ختبييار إما لييم ومستويات خاصة لفرقتم عليي 

تك  المعايير المرفقيية با ختبييار مناسييبة لتييم وهيي ا  ميير 

 (. 161:  9وارد   

ويرى بع  علماا القييياس  ن إعييداد المسييتويات 

المعيارييية تعتبيير ميي  الخطييوات التاميية التييي يجييب  ن 

تتضمنتا مراحل إعييداد ا ختبييار حيييث  ن معييايير افداا 

يمك  م  خاللتييا المفاضييلة تعد  حد محكات الجودة التي 

 بي  مستويات  داا اففراد. 

الييي ان  م2004حمدا نور الدي  منصور ويشير 

المقصود بالمستويات المعيارية هي محاولة  لتفسير قيمة 

الييدرجات الخييام وتحديييد معييايير يتفييق عليتييا با ختبييار ، 

 ويمكييي  وضيييعتا فيييي صيييورة جيييداوي لليييدرجات الخيييام 

ت المعيارييية بتييدف وضييع معنييى ومييا يقابلتييا ميي  الييدرجا

للييدرجات الخييام والتعييرف علييى  داا ا خييري  فييي نفييس 

 ( . 421:  1ا ختبار .  

و في مجيياي الكييرال الطييائرال يدكييد فريييد عبييد الفتييا  

خشييبه ، جميييل عبييد الحميييد الييديب ،حسييام الييدي  خليفيية 

م علي  ن وجود اختبار يقيس مدى التقدم في افداا 2003

خطوات تعليم المتييارات افساسييية فييي المتارى يعتبر م  

الكرال الطائرة وفقا لبرنامج موضوعي واضحاً فيه اساليب 

التقويم المرحلي والنتائي لعمل المدرب  و المدرس، حيث 

تعددت اشكاي ممارسه الكييرال الطييائرال والتييي يوجزهييا كييل 

منعبد العاطى عبد الفتا  السيد ، خالد محمد زيادة ، احمييد 

م في الكييرة الطييائرة داخييل الصييا ت 2006السيد الموافي 

،  -والكيييرة الطيييائرة بالمالعيييب المكشيييوفة  -الميلقييية 

و ليي وا ا حتياجييات الخاصيية  -، افكروباتييية  -الشاطئية 

 المعاقي  حركياً( باوضافة إلى الكرة الطائرة التي تمارس 

 (  61:  4للتييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييروين .   

  2  :105-109 ) 

كنولوجيا الرياضية م إن الت1990ويرا مختار سالم 

متجددة ومتطورة باستمرار في خدمه المجا ت الرياضييية 

المختلفة والتي يرجع إليتا افسباب الحقيقييية فييي سييتولة 

الحصوي علي المعلومييات وتسييجيلتا وتحليلتييا. كمييا يييرا 

م  ن إيجاد وسائل القياس افكثر 1991محمد صبرا عمر 

تخدامتا والتييي دقة  وافقل تكلفة ، وافستل في طريقة اس

تعطي بيانات علي درجة عالية م  الدقة  تعتبر م  افمور 

التاميية فييي توجتييات التطييوير العلمييي والتكنولييوجي فييي 

مجا ت التربية الرياضية. وقد اكد محمد صييبحي حسيياني  

م علي  ن العديد م  افجتزة التقليدييية فييي القييياس 2004
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لقييياس ، قد اختفت مثل ساعة اويقاف اليدوية وشييري  ا

واختفت معتا  خطاا اونسان في القياس بكل مشيياكلتا ، 

وحل محلتييا  جتييزة الكترونييية متناهييية فييي الدقيية  ممييا 

جعييل القياسييات  كثيير عييد  بعكييس القياسييات اليدوييية 

المعرضييية لالجتتييياد والخطيييح، كميييا نجحيييت العقيييوي 

ا لكترونييية فييي اختصييار الجتييد والوقييت ورفعييت ميي  

 10(  70:  11(   11 - 7:   13درجة صدق النتييائج.  

 :131) 

م الييي  ن Butcher 1993وقييد اشييار بيوتشيير 

للحاسب ا لي فوائييد واسييتخدامات متعييددة فييي مجييا ت 

م الييي 1993التربية الرياضية. كما اشار ياسييي  خطيياب 

 ن اسييتخدام الييدوائر والوحييدات ا لكترونييية  صييبحت 

رونييية فييي جزاا م  حياتنا العامة كييحجتزة اونيي ار ا لكت

حمامات السييباحة واليطييس ، إضييااة افنييوار الكترونيييا 

بمجرد حلوي الظالم وك لك إطفاا افنييوار لمجييرد بييزو  

ضوا الفجر وغيرها م  ا ستخدامات التي   حصر لتييا 

  .15 :600   )14   :193) 

ان  مHiggins   1995و يوضيين هيجيينس  

ايجابيييا  الكرة الطائرة م  افلعاب الرياضية التييي تييح رت

وبشييكل واضيين بتطييور العلييوم التكنولوجييية الحديثيية 

والمرتبطيية بالمجيياي الرياضييي وحدا يية طييرق و سيياليب 

التعليم والتدريب للوصوي فعلي المسييتويات وقييد تجلييي 

ه ا ا نجاز بالمستوا اليي ا حققييه الالعبييون ميي  خييالي 

 .(28:  17الدورات ا وليمبية وبطو ت العالم .  

ون  انييه حتييي ا ن يييتم  ا عتميياد وقد وجييد البيياحث

على وسائل قياسات واختبارات وبطاريات اختبارات  تييم 

بنائتا وتقنينتا لرياضات متعددال وعلى مجتمعات  خييرى 

، وفييي حييدود علمتييم  هنيياب قلييه للبحييوث والدراسييات  

العلمييييه المحيييددال للمسيييتويات المعياريييية  لتقيييييم اداا 

، و المتييوافر منتييا  المتارات الحركيه في الكرة الطييائرة

اختبارات ومقاييس عديدة تم اسييتخدامتا فييي كثيييرا ميي  

الدراسييات والبحييوث العلمييية  السييابقه والتييي  صييبحت 

معتادة وتقليدييية ومعتمييدال علييي التقييدير الشخصييي للقييائم 

 بالتقييم ،او علي ا جتزال اليدويه المعرضه للخطح.

ي ونظراً للتقدم التكنولوجي و تور تقنيات تتمثييل فيي 

معدات و جتزة و دوات حديثة مات تقنيات عالييية تسييتخدم 

فييي قييياس المجييا ت المتارييية والبدنييية والفسيييولوجية 

والنفسية والعقلية ،  فقد  ترت  همييية محاوليية اسييتخدام 

مييا توصييلت إليييه التكنولوجيييا ميي   دوات قييياس متناهييية 

الدقة في تقييم مستوا اداا المتارات الحركيييه فييي الكييرة 

رة ، وقييد  صييبحت ضييرورة ملحيية لمسييايرة التطييور الطييائ

السريع اليي ا اجتييا  جميييع مجييا ت الحييياة بصييفة عاميية  

 والمجا ت الرياضية والتندسية  بصفة خاصة .

و ل لك فقد ر ى الباحثون ضرورة العمل علي وضييع 

مستويات معيارية باستخدام منظومة آلييية لتقييييم مسييتوا 

الكييرة الطييائرة لطييالب   داا متارات اورساي والتمرير فييي

كلييية التربييية الرياضييية للمسيياعدال علييى تصييني  الطييالب 

طبقييا لمسييتوياتتم المتارييية ، و المسيياعدال علييي ا رتقيياا 

بالعملييية التعليمييية والتدريبييية ، وملييك بوضييع مسييتويات 

معياريه دقيقييه يييتم بنائتييا وتقنينتييا فييي ضييوا مييا وفرتييه 

 ة الحديثة .افساليب العلمية وافجتزة التكنولوجي

 أهداف البحث :

يتدف البحث إلى وضع مستويات معيارية باستخدام 

منظومييية آليييية لتقيييييم مسيييتوا  داا متيييارات اورسييياي 

 والتمرير في الكرة الطائرة .

 تساؤالت  البحث :

ما هي المستويات المعيارية المحددال لتقييم مستوا 

  داا متارات اورساي والتمرير في الكرة الطائرة ؟

 صطلحات البحث :م

يرا محمد السيييد علييي  :  Standardsالمستويات

م انتا معيار افداا المتوقع ميي  المييتعلم وقييد يكييون 2000

 (.36:  7كميا  و كيفيا 
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: يعرفتييا محمييد نصيير الييدي    Normsالمعييايير 

م( بحنتييا عبييارة عيي   سييس  عييدت فييي 2006رضييوان  

 ضييوا الخصييائا الواقعييية فداا المفحوصييي  بالنسييبة

إلى الظاهرة المقاسييه وتسييتخدم كحسيياس لتفسييير درجييه 

المفحوص بمقارنتتا بدرجات زمييالاال وغالبييا مييا تظتيير 

في صورال جداوي تتضم  الدرجات الخام ومقابالتتا فييي 

 ( . 24:  12الدرجات الخام   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جتيياز  :Automatic device*المنظومة  ا لييية

 Hardwareرونييية يتكييون ميي  مجموعيية  جتييزة الكت

 -Motion sensorباستخدام    جتزة استشعار الحركيية 

وكيياميرا كنيكييت  -Digital camerasوكيياميرات رقمييية 

kinect cameras ومجموعيييييية بييييييرامج ) 

Software متصيييلة بوصيييالت وبتيييا وحيييدات  رسييياي

واستقباي ومفاتين لتشييل وايقاف  الجتاز لقياس مستوا 

دقيية سييير وتوجيييه الكييرة (  –اداا المتارال   طريقة افداا

 ( .2للمتارات الفنية في الكرة الطائرة.  مرفق

 

  تعريف إجرائي 
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 تحليل الدراسات المرجعيه :

 (  3جدول ) 

 تحليل الدراسات المرجعيه 

 تعليق الباحث محتوى الدراسة  م

استتدفت الدراسات المرجعيه تحديد مستويات معيارييية للصييفات وللمتييارات  هدف البحث -1

رة الطائرة وا سييتفادة منتييا فييى التقييييم والتصييني  والتنبييد افساسية فى الك

 وا نتقاا. 

 استخدمت معظم الدراسات المرجعيه المنتج الوصفى . المنتج المستخدم -2

 

3- 

ث
حيي
لب
 ا
ية
ييي
ين
ع

 

 ( فرداً.300( إلى  7تراوحت  عداد عينات  الدراسات م    عددها  

 عبييات(  . طبقييا  -ناشييئي   -طييالب  اسييتخدمت الدراسييات عينييات مختلفيية   نوعتا

 لطبيعة و هداف كل دراسة.

 العمدية(. -انحصرت طريقة اختيار  العينات فى  العشوائية  طريقة اختيارها

اتفقييت كييل الدراسييات علييى اسييتخدام ا ختبييارات  المتارييية( و اسييتمارات  وسائل جمع البيانات -4

 انات.استطالع ر ى الخبراا واستمارات تجميع البي

 شارت معظم نتائج الدراسات إلى ضرورة وضع مستويات معيارية للمتارات   هم النتائج  -5

 افساسية بدراساتتم .

 أوجه االستفادة من الدراسات المرجعيه :

فى ضوا ما  شارت إليييه الدراسييات المرجعيييه ميي  

نقيياط تبيياي  واتفيياق فييى إطييار  هييداف ومتييييرات تلييك 

ليييل البيياحثي  لتيي ال الدراسييات، الدراسات، وفى ضييوا تح

استخلصت افسس العلمية والمنتجية البحثية  المستفادال 

 المتمثلة فى النقاط التالية:

استخدام المنتج المناسييب لطبيعيية ومتييييرات و هييداف  •

 البحث .

تحديد ا ختبارات وافجتزة المقننة وكيفية اسييتخدامتا  •

 وإجيييراا المعيييامالت العلميييية لتيييا لخدمييية  هيييداف 

 بحث .ال

الوقوف على المعالجييات اوحصييائية المناسييبة لطبيعيية  •

 ومتييرات و هداف وفروض البحث .

ا ستفادة م  نتائج تلك الدراسييات فييى تعضيييد عييرض  •

 ومناقشة نتائج البحث الحالي .

 اجراءات البحث :

 منهج البحث:

 استخدم المنتج الوصفي.
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 مجتمع البحث:

مديييه  ميي  تييم اختيييار مجتمييع البحييث بالطريقيية الع

 طالب الفرقتي  الثالثييه والرايعييه تخصييا الكييرة الطييائرة 

  بنييي  ( بكلييية التربييية الرياضييية جامعيية المنصييورة، 

والمقيييدون بسييجالت الكلييية للعييام الدراسييي الجييامعي 

( طاليييب ، وتيييم 79م( والبيييالد عيييددهم  2014-2015 

( طالب لعييدم انتظييامتم فييي القياسييات ليصييبن 4استبعاد  

 ( طالبا .75ث  مجتمع البح

 عينة البحث

تم  اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية  حيث بلييد 

( ميي  المجتمييع الكلييى ، %80( طالب بنسييبة  60عددها 

( طالبا كعينه استطالعيه ميي  مجتمييع 15وتم اختيار عدد 

البحييث وميي  خييارع العينييه ا ساسيييه كمييا هييو موضيين 

 ( . 4بالجدوي رقم   

 (4جدول )

 بحثتوصيف عينة ال

 النسبة العينة عينة البحث م

 % 80 60 بني   تخصا كرة طائرة  العينة افساسية  1

2 
عينة الدراسات  

 ا ستطالعية 
 %  20 15 بني   تخصا كرة طائرة 

 75 المجموع الكلى  4

 تجانس عينة البحث:

 ( :  5تم اجراا تجانس عينه البحث في المتييرات ا ساسيه الس  والطوي والوزن جدوي  

 (5ل )جدو

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوسيط ومعامل االلتواء فى متغيرات البحث االساسيه

 االلتواء الوسيط  )± ع(  المتوسط  وحدة القياس  المتغيرات

 - 1,00 21,70 0,46 21,70  سنة(  الس  

 0,04 174 2,38 173,67  متر(  الطوي 

 1,14 73,50 3,13 74,24  كجم(  الوزن 

 (  ن قيييم معامييل ا لتييواا  5  جييدوي   يتضيين ميي 

 فيييي متيييييرات البحيييث افساسيييية تنحصييير ميييا بيييي   

 ( و بييي لك  نحصييير معاميييل ا لتيييواا 1.14:  1.00 - 

( مما يييدي علييى تجييانس عينيية البحييث فييي 3:+3-ما بي   

 المتييرات ا ساسيه للبحث. 
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 وسائل وأدوات جمع البيانات:

البيانيييات اسيييتند البييياحثي  لجميييع المعلوميييات و

المتعلقيية بمتييييرات البحييث التييي تحقييق  هييدافتا علييى 

 الوسائل وافدوات وا ختبارات المختلفة التالية:

 تحديد المهارات األساسية )قيد البحث(: .أ

تم تحديد المتارات افساسية قيد البحث ميي  خييالي 

اوطييالع علييى مقييرر الكييرة الطييائرة لتخصييا الكييرة 

ة جامعيية المنصيييورة  الطييائرة بكلييية التربييية الرياضييي

 كالتالي :

 اورساي افمامي المواجه م   سفل. -

 اورساي افمامي المواجه م   على  التنس(. -

 التمرير م   سفل.  -

 التمرير م   على -

 أجهزة و أدوات  جمع البيانات  : -

 االجهزه :

 . kinectكاميرا كنيكت  -

 . sensor motionحساس للحركه  -

 .  lap topجتاز حاسب آلي شخصي  -

 . IRكاميرا مراقبه  -

 . Arduinoجتاز ارديوينو  -

 االدوات :

 بالت  توصيالت( كترباا.  كا -

 اقماع . -

  عالمات  صقه .                  -

 شري  قياس . -

 منضدال .  -

 حامل كاميرا . -

 . softwareبرامج  -

 مقاعد سويديه . -

    دائرال اليكترونيه . -

 . Adaptorكابل توصيل به شاح  ِ -

 ائرال .ملعب قانوا كرال ط -

 . (windows 7نظام تشييل ويندوز - -

 كرات طائرال .   -

 قاعدال بيانات . -

تييم قياسييات متييارات ا رسيياي  القياسااات المهاريااة  : -ب

( 2والتمرير قيد البحث بحستخدام  المنظومة ا لية مرفق  

 وملك  :

 لستولة تطبيق القياسات بحستخدامتا . -

 في  .  يستيرق القياس عليتا وقتا طويال في التن -

 متا فيييي القيييياس اليييى محكميييي    يحتييياع اسيييتخدا -

 .مدربي 

ستولة حسيياب درجييات القييياس للمتييارات ميي  واقييع  -

البيانات المختزنه لتحليل ا داا النمييومجي للمتييارات 

قيد القياس م  اعلي درجه الي ادناها والتييي تتييراو  

 (2درجه( .مرفق  20 –بي   صفر 

 الدراسات االستطالعية: 

سييتطالعية ا ولييي:  تييم  إجييراا هيي ال الدراسيية ا 

م إليييييى 20/10/2014الدراسييييية فيييييي الفتيييييرة مييييي  

( طالبييا ميي  المميييزي  15م ، علييى عييدد  23/10/2014

 موا ا داا النمومجي ( ميي  مجتمييع البحييث وميي  خييارع 

 العينة افساسية بتدف :
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تصوير ا داا المتارا  النمييومجي وتخزينييه داخييل  -

 رنة اداا الطالب به.المنظومة ا لية  كمرجع لمقا

 وتم التوصل الي :

تم تسجيل ا داا المتييارا النمييومجي للطييالب موا  -

ا داا المتارا المرتفع والمميز  النمييوزجي ( لكييل 

م  المد ديي  باليد اليمني والمدديي  باليد اليسييرا 

 وتخزينه داخل المنظومة ا لية .

الدراسة ا ستطالعية الثانية: تمييت هيي ال الدراسيية 

م علييى 6/11/2014م إلييى 26/10/2014الفترة ميي  في 

( طالبا م  مجتمييع البحييث وميي  خييارع العينيية 15عدد  

افساسية  يجيياد معييامالت  الثبييات (، و  علييي عييدد     

(   عبيييا مييي   عبيييي المسيييتويات العالييييه  ويجييياد 15

معيييامالت   الصيييدق ( لقياسيييات مسيييتوا اداا متيييارات  

وميية  القييياس ا لييية فييي ا رساي والتمرير بواسييطه  منظ

 الكرة الطائرة قيد البحث .

 الثبات   . 

تم إيجاد معامل الثبييات بطيييريقة تطبييييق ا ختبييار و 

ييادة تطبيقييه   بفييارق زمنييي بييي   Test – Retestإعي

(  يييام بيينفس  ييروف 7التطبيقييي  افوي والثيياني قييدرال  

التطبيييق افوي ميي  حيييث   التوقيييت والمكييان وافدوات 

ومكانية ضييب  المتييييرات، والجييدوي رقييم   والمساعدي  (

( يوضييين معاميييل الثبيييات لقياسيييات ا داا المتيييارا 6 

 بواسطه المنظومه ا آليه  قيد البحث .  

 ( 6جدول )

 معامالت االرتباط بين التطبيق وإعادة التطبيق  لقياسات 

 15مستوي اداء المهارات  قيد البحث  ن=  

 وحدة القياس  المهارات  

 أعادة التطبيق األول التطبيق 

 قيمة    " ر" 
معامل 

 الثبات
 ±ع المتوسط  ±ع المتوسط 

 ** 0,96 ** 0,926 1,624 11,267 1,32 10,80 الدرجة  اورساي م   سفل  1

 ** 0,94 ** 0,879 1,846 11,467 2,016 11,73 الدرجة  اورساي م   على  2

 ** 0,96 ** 0,917 1,726 11,534 1,424 10,80 الدرجة  التمرير م   سفل  3

 ** 0,96 ** 0,925 1,709 10,934 1,387 10,73 الدرجة  التمرير م   علي  4

 (  ن هنيييياب ارتبيييياط   6يتضيييين ميييي  جييييدوي   

 طييييردا داي بييييي  التطبيييييق افوي والتطبيييييق الثيييياني 

لقياسييات المتييارات قيييد البحييث , ممييا يييدي علييى  بييات 

ا ختبييارات المطبقيية فييي البحييث بحسييتخدام المنظومييه 

  ليه .ا

 الصدق .ب

(  عبا 15استخدم اسلوب صدق التمايز على عدد  

( طاليييب غيييير 15ممييييزا   موى المسيييتوى العيييالي ( ،  

ممييييزي  لحسييياب معاميييل الصيييدق لقياسيييات المتيييارات 

 ( :    7 نظومة ا لية ، كما بالجدوي رقم بحستخدام الم
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 ( 7جدول )

 15=2=ن1لبحث .       نصدق التمايز لقياسات مستوي اداء المهارات قيد ا

 قياسات المهارات  م
وحدة  

 القياس

قيمة    " ت   المجموعة مميزة  المجموعة الغير مميزة 

 ±ع المتوسط  ±ع المتوسط  " 

 14,031- 1,32 17,80 1,32 10,80 الدرجة  اورساي م   سفل  1

 7,725- 1,62 17,07 2,016 11,73 الدرجة  اورساي م   على  2

 12,453- 1,41 17,47 1,424 10,80 الدرجة  سفل التمرير م    3

 11,553- 1,30 16,60 1,387 10,73 الدرجة  التمرير م   علي  4

( وجيييود فيييروق دالييية  7يتضييين مييي  جيييدوي    

إحصييائياً بييي  كييل ميي  درجييات العينيية المميييزة    موى 

المسييتوى المرتفييع (  ودرجييات العينيية غييير المميييزة ، 

ى ميي  قيمتتييا الجدولييية المحسوبة  عليي  Tحيث  ن قيمة 

وهيي ا يعنييى  ن القياسييات 0.01عنييد مسييتوى معنوييية 

المسييتخدمه بالمنظوميية ا لييية فييي قييياس مسييتوا اداا 

المتارات قيد البحث قادرة علي التمييز بييي  المسييتويات 

 المختلفة  ا  نتا صادقة لقياس المتارات قيد البحث .

 التجربة األساسية  :

العية والتحكييد ميي  اجييراا الدراسييات ا سييتط بعييد

توافر كييل الشييروط العلمييية والفنييية واودارييية تييم تنفييي  

التجربيية افساسييية بيياجراا القياسييات  لمسييتوا اداا 

المتييارات قيييد البحييث بحسييتخدام المنظوميية ا لييية علييى 

م إليييى  26/1/2015عينييية البحيييث فيييي  الفتيييرة مييي  

م ومليييك للعميييل عليييي وضيييع المسيييتويات 15/2/2015

ييم مستوا  داا متارات ا رساي والتمرير المعيارية لتق

 ( ،11( ، 10( ،   9(،    8قييييييد البحيييييث جيييييداوي  

( وملك م  خالي الخطييوات 15( ،  14( ،   13،  (12  

 :التاليه 

 تجهيز الملعب واالجهزة واالدوات والبرامج :

رسيييم ا ختبيييارات بالملعيييب وتحدييييد منييياطق اداا   -

 المتارات باستخدام شري   صق .

داخييل sensor motion  ع حساسييات الحركيية وضيي  -

مناطق اداا ا ختبارات وتوصيلة بالدائرة ا لكترونية 

 . Adaptorبه  و كابل توصيل

بييه  و كابييل توصيييل kinectتثبيييت الكيياميرا كنيكييت  -

Adaptor  متييير مييي  اداا المتيييارة   2عليييي بعيييد

 وتسجيل بيانات الطالب في قاعدة البيانات .

 ام المنظومة :خطوات القياس باستخد

شييير  طريقييية عميييل المنظومييية للطيييالب وتوضيييين  -

 محدودية عمل الكاميرا .

يق  الطالب  داخل المنطقة  المحددة  داا المتييارات  -

 يقوم باداا محاولتي  لكل متارة  

طريقة ا داا : يييتم قياسييتا باسييتخدام كيياميرا كنيكييت  -

kinect  وبرنيييامج الييي كاا ا صيييطناعي الموجيييود

( درجييات لطريقييه  10ي  درجة ميي   بالبرنامج وتعط

 ا داا.

دقييية المتيييارة :  ييييتم قياسيييتا باسيييتخدام حساسيييات  -

المتصييلة  بالبرنييامج  sensor motion  الحركيية 

 ( درجات .10وتعطي  درجة م   

يتم حساب مجموع درجات الطالب في كل متييارة ميي   -

 (  درجة .  20   
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 طريقة عمل منظومة  القياس االلية :

يانات الطالب في قاعدة البيانييات واداا بعد تسجيل ب -

المتارات يييتم تحليييل المتييارات ومقارنتتييا بطريقيية 

 ا داا المميز المخزن ، وتخزي  درجات الطالب.

يتم تي ية المنظومة بدرجة  اداا المتارة (وجمعتييا  -

 علي درجة  دقة المتارة ( .

اعييداد ووضييع المسييتويات المعيارييية وتخزينتييا 

آليه بناا علي نتائج القياسييات بالجييدا داخل المنظومه ا 

 ( ، 13( ،  12( ،   11( ، 10( ،   9(،    8وي  

  14  ، )15. ) 

 المعالجات اإلحصائية :

 تم استخدم  المعالجات اوحصائية التالية :

برنيييامج الحزمييية اوحصيييائية للعليييوم ا جتماعيييية   -

SPSS    . 

 المتوس  الحسابي.   -

 الوسي . -

 بسي  .معامل ا رتباط ال -

 ا نحراف المعيارا. -

 معامل ا لتواا. -

 اختبار " ت " لمجموعات مستقلة .  -

 عرض النتائج :

اوالً: تحديد المستويات المعياريااة لقياسااات األداء المهاااري 

 لمهاره االرسال من اسفل :

تم تسييجيل بيانييات افداا بواسييطة المنظوميية حيييث  

لدقيية ويييتم يتم داخلتا  عطاا درجة لطريقة افداا ودرجة ل

تجميعتا وتحويلتا إلي درجة معيارية كما يتضن بالجداوي 

 ( كما يلي :10( ،  9 

 (9جدول )  

 اقل درجة وأعلى درجة والتقدير وعدد الطالب في كل تقدير في تقييم مستوي اداء

 60مهارة اإلرسال من أسفل لطالب تخصص الكرة الطائرة                   ن= 

 المهاره
عدد  خام الدرجة ال 

 الطالب 

النسبة 

 المئوية

 الدرجة المعيارية 
 التقدير

≤ ≥ ≤ ≥ 

 اورساي م   سفل 

 ضعي  جدا  % 20 0% %  20 12 7,33 5

 ضعي   % 40 % 20 على م   % 15 9 9,67 7,34

 مقبوي  % 55 % 40 على م   % 13,33 8 12,01 9,68

 جيد  % 70 % 55 على م   % 20 12 14,35 12,02

 جيد جدا  % 85 % 70 على م   % 16,67 10 16,69 14,36

 ممتاز  % 85 على م   %9 9 16.69 على م  

( اليييدرجات الخيييام واليييدرجات 9يوضييين جيييدوي  

المعيارييية المقابليية لتييا فييى قييياس مسييتوا اداا متييارة 

اورسييياي مييي   سيييفل لطيييالب تخصيييا الكيييرة الطيييائرة 

والتقديرات المرادفة لكل درجيية معيارييية وعييدد  الطييالب 

التقييديرات باوضييافة لنسييبتتم المئوييية لمجمييوع فى تلييك 

 الطالب .  
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 ( 10 جدول )

 الدرجة الخام والدرجة المعيارية المقابلة لها فى تقييم مستوي اداء مهارة اإلرسال

 من أسفل لطالب تخصص الكرة الطائرة 

 الدرجة  

 المعيارية

 الدرجة  

 الخام

 الدرجة  

 المعيارية

 الدرجة  

 الخام

 الدرجة  

 ياريةالمع

 الدرجة  

 الخام

 الدرجة  

 المعيارية

 الدرجة  

 الخام

 الدرجة  

 المعيارية

 الدرجة  

 الخام

0 5 21 7,94 42 10,88 63 13,82 84 16,76 

1 5,14 22 8,08 43 11,02 64 13,96 85 16,9 

2 5,28 23 8,22 44 11,16 65 14,1 86 17,04 

3 5,42 24 8,36 45 11,3 66 14,24 87 17,18 

4 5,56 25 8,5 46 11,44 67 14,38 88 17,32 

5 5,7 26 8,64 47 11,58 68 14,52 89 17,46 

6 5,84 27 8,78 48 11,72 69 14,66 90 17,6 

7 5,98 28 8,92 49 11,86 70 14,8 91 17,74 

8 6,12 29 9,06 50 12 71 14,94 92 17,88 

9 6,26 30 9,2 51 12,14 72 15,08 93 18,02 

10 6,4 31 9,34 52 12,28 73 15,22 94 18,16 

11 6,54 32 9,48 53 12,42 74 15,36 95 18,3 

12 6,68 33 9,62 54 12,56 75 15,5 96 18,44 

13 6,82 34 9,76 55 12,7 76 15,64 97 18,58 

14 6,96 35 9,9 56 12,84 77 15,78 98 18,72 

15 7,1 36 10,04 57 12,98 78 15,92 99 18,86 

16 7,24 37 10,18 58 13,12 79 16,06 100 19 

17 7,38 38 10,32 59 13,26 80 16,2   

18 7,52 39 10,46 60 13,4 81 16,34   

19 7,66 40 10,6 61 13,54 82 16,48   

20 7,8 41 10,74 62 13,68 83 16,62   

توا اداا متييارة اورسيياي ميي  ( الدرجة الخام والدرجة المعيارية المقابلة لتييا فييي قييياس مسيي 10يتضن م  جدوي   

  سفل لطالب تخصا الكرة الطائرة.
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 (12( )11ثانياً: مهارة اإلرسال من أعلى: جدول )

 (11جدول )

 اقل درجة وأعلى درجة والتقدير وعدد الطالب في كل تقدير في  

 اإلرسال من أعلى لطالب   تقييم مستوي اداء مهارة

 60تخصص الكرة الطائرة           ن= 

 

 هارهالم

 الدرجة الخام 
عدد  

 الطالب

النسبة 

 المئوية

 الدرجة المعيارية

 التقدير

 ≤ ≥  ≤ ≥ 

 اورساي م   على 

 ضعي  جدا  % 20 0% %28,33 17 6 4

 ضعي   % 40 % 20 على م   %18,33 11 8,1 6,1

 مقبوي  % 55 % 40 على م   %13,33 8 10,2 8,2

 جيد  % 70 % 55 على م   %15,00 9 12,3 10,3

 جيد جدا  % 85 % 70 على م   %13,33 8 14,4 12,4

 ممتاز  % 85 على م   % 11.67 7 14.4 على م  

( الييدرجات الخييام والييدرجات  11يوضيين جييدوي   

المعيارييية المقابليية لتييا فييى قييياس مسييتوا اداا متييارة 

اورسيياي ميي   علييي  لطييالب تخصييا الكييرة الطييائرة 

 عييدد الطييالب والتقييديرات المرادفيية لكييل درجيية معيارييية و

فييى تلييك التقييديرات باوضييافة لنسييبتتم المئوييية لمجمييوع 

 الطالب . 



 
   –العدد الخامس والعشرون 

 م 2015سبتمبر 

 

 

163 

 (  12جدول )

 الدرجة الخام والدرجة المعيارية المقابلة لها فى تقييم مستوي مهارة اإلرسال

 من أعلى  لطالب تخصص الكرة الطائرة

 الدرجة 

 المعيارية 

 الدرجة  

 الخام 

 الدرجة  

 المعيارية

 الدرجة  

 الخام 

 الدرجة  

 المعيارية

 الدرجة  

 الخام 

 الدرجة 

 المعيارية 

 الدرجة  

 الخام 

 الدرجة  

 المعيارية

 الدرجة  

 الخام 

0 4 21 6,52 42 9,04 63 11,56 84 14,08 

1 4,12 22 6,64 43 9,16 64 11,68 85 14,2 

2 4,24 23 6,76 44 9,28 65 11,8 86 14,32 

3 4,36 24 6,88 45 9,4 66 11,92 87 14,44 

4 4,48 25 7 46 9,52 67 12,04 88 14,56 

5 4,6 26 7,12 47 9,64 68 12,16 89 14,68 

6 4,72 27 7,24 48 9,76 69 12,28 90 14,8 

7 4,84 28 7,36 49 9,88 70 12,4 91 14,92 

8 4,96 29 7,48 50 10 71 12,52 92 15,04 

9 5,08 30 7,6 51 10,12 72 12,64 93 15,16 

10 5,2 31 7,72 52 10,24 73 12,76 94 15,28 

11 5,32 32 7,84 53 10,36 74 12,88 95 15,4 

12 5,44 33 7,96 54 10,48 75 13 96 15,52 

13 5,56 34 8,08 55 10,6 76 13,12 97 15,64 

14 5,68 35 8,2 56 10,72 77 13,24 98 15,76 

15 5,8 36 8,32 57 10,84 78 13,36 99 15,88 

16 5,92 37 8,44 58 10,96 79 13,48 100 16 

17 6,04 38 8,56 59 11,08 80 13,6   

18 6,16 39 8,68 60 11,2 81 13,72   

19 6,28 40 8,8 61 11,32 82 13,84   

20 6,4 41 8,92 62 11,44 83 13,96   

داا  متييارة اورسيياي ميي  ( الدرجة الخام والدرجة المعيارية المقابلة لتا في قياس مستوا ا 12يتضن م  جدوي   

  على لطالب تخصا الكرة الطائر.
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وضع مستويات معيارية باستخدام منظومة 

 ..................  ألية 

 (14( )13ثالثاً: مهارة التمرير من أسفل: جدول )

 (  13جدول ) 

 اقل درجة وأعلى درجة والتقدير وعدد الطالب في كل تقدير في تقييم  مستوي اداء مهارة

 60ن=    التمرير من أسفل  لطالب تخصص الكرة الطائرة

 المهاره

 الخام  الدرجة
عدد 

 الطالب 

النسبة 

 المئوية

 الدرجة المعيارية 

 التقدير

 ≤ ≥  ≤ ≥ 

 التمرير م   سفل 

 

 ضعي  جدا  % 20 0% %23,33 14 5,33 3

 ضعي   % 40 % 20 على م   %18,33 11 7,67 5,34

 مقبوي  % 55 % 40 على م   %15 9 10,01 7,68

 جيد  % 70 % 55 على م   %13,33 8 12,35 10,02

 جيد جدا  % 85 % 70 على م   %16,67 10 14,69 12,36

 ممتاز  %  85 على م   % 13.33 8 14.69 على م 

( الييدرجات الخييام والييدرجات  13يوضيين جييدوي   

المعيارية المقابليية لتييا فييى قييياس مسييتوا اداا  متييارة 

التمرييير ميي   سييفل لطييالب تخصييا الكييرة الطييائرة 

 عييدد الطييالب والتقييديرات المرادفيية لكييل درجيية معيارييية و

ة لنسييبتتم المئوييية لمجمييوع فييى تلييك التقييديرات باوضيياف 

 .  الطالب



 
   –العدد الخامس والعشرون 

 م 2015سبتمبر 
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 (  14جدول ) 

 الدرجة الخام والدرجة المعيارية المقابلة لها فى تقييم مستوي اداء مهارة التمرير

 من أسفل لطالب تخصص الكرة الطائرة 

 الدرجة  

 المعيارية

 الدرجة  

 الخام

 الدرجة  

 المعيارية

 الدرجة  

 لخاما

 الدرجة 

 المعيارية 

 الدرجة 

 الخام  

 الدرجة 

 المعيارية 

 الدرجة 

 الخام  

 الدرجة 

 المعيارية 

 الدرجة  

 الخام

0 3 21 5,94 42 8,88 63 11,82 84 14,76 

1 3,14 22 6,08 43 9,02 64 11,96 85 14,9 

2 3,28 23 6,22 44 9,16 65 12,1 86 15,04 

3 3,42 24 6,36 45 9,3 66 12,24 87 15,18 

4 3,56 25 6,5 46 9,44 67 12,38 88 15,32 

5 3,7 26 6,64 47 9,58 68 12,52 89 15,46 

6 3,84 27 6,78 48 9,72 69 12,66 90 15,6 

7 3,98 28 6,92 49 9,86 70 12,8 91 15,74 

8 4,12 29 7,06 50 10 71 12,94 92 15,88 

9 4,26 30 7,2 51 10,14 72 13,08 93 16,02 

10 4,4 31 7,34 52 10,28 73 13,22 94 16,16 

11 4,54 32 7,48 53 10,42 74 13,36 95 16,3 

12 4,68 33 7,62 54 10,56 75 13,5 96 16,44 

13 4,82 34 7,76 55 10,7 76 13,64 97 16,58 

14 4,96 35 7,9 56 10,84 77 13,78 98 16,72 

15 5,1 36 8,04 57 10,98 78 13,92 99 16,86 

16 5,24 37 8,18 58 11,12 79 14,06 100 17 

17 5,38 38 8,32 59 11,26 80 14,2   

18 5,52 39 8,46 60 11,4 81 14,34   

19 5,66 40 8,6 61 11,54 82 14,48   

20 5,8 41 8,74 62 11,68 83 14,62   

مسييتوا اداا متييارة التمرييير ميي  ( الدرجة الخام والدرجة المعيارييية المقابليية لتييا فييي قييياس 14يتضن م  جدوي  

  سفل  لطالب تخصا الكرة الطائرة.
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وضع مستويات معيارية باستخدام منظومة 

 ..................  ألية 

 (16( )15رابعاً: مهارة التمرير من أعلي: جدول )

 (15جدول )

 اقل درجة وأعلى درجة والتقدير وعدد الطالب في كل تقدير في تقييم 

 التمرير من أعلي  لطالب تخصص الكرة الطائرة مستوي اداء مهارة

 60ن= 

 المهاره

 رجة الخام الد
عدد 

 الطالب 

النسبة 

 المئوية

 الدرجة المعيارية 

 التقدير

≤ ≥ ≤ ≥ 

 التمرير م  اعلي 

 ضعي  جدا  % 20 0% %15 9 8,17 6

 ضعي   % 40 % 20 على م   %13,33 8 10,35 8,18

 مقبوي  % 55 % 40 على م   %16,67 10 12,53 10,36

 جيد  % 70 % 55 على م   %20 12 14,71 12,54

 جيد جدا  % 85 % 70 على م   %16,67 10 16,89 14,72

 ممتاز  %  85 على م   % 18.33 11 16.89 على م 

( الييدرجات الخييام والييدرجات  15يوضيين جييدوي   

المعيارييية المقابليية لتييا فييى قييياس مسييتوا اداا متييارة 

التمرييير مييي   علييى لطيييالب تخصييا الكيييرة الطيييائرة 

 دد الطييالب والتقييديرات المرادفيية لكييل درجيية معيارييية وعيي 

فييى تلييك التقييديرات باوضييافة لنسييبتتم المئوييية لمجمييوع 

 الطالب . 



 
   –العدد الخامس والعشرون 

 م 2015سبتمبر 
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 (  16جدول )

 الدرجة الخام والدرجة المعيارية المقابلة لها فى تقييم  مستوي اداء مهارة التمرير

 من أعلي لطالب تخصص الكرة الطائرة

 الدرجة  

 المعيارية

 الدرجة 

 الخام  

 الدرجة 

 المعيارية 

 الدرجة  

 خامال

 الدرجة  

 المعيارية

 الدرجة  

 المعيارية

 الدرجة 

 الخام  

 الدرجة  

 المعيارية

 الدرجة 

 الخام  

 الدرجة  

 المعيارية

0 6 21 8,73 42 11,46 63 14,19 84 16,92 

1 6,13 22 8,86 43 11,59 64 14,32 85 17,05 

2 6,26 23 8,99 44 11,72 65 14,45 86 17,18 

3 6,39 24 9,12 45 11,85 66 14,58 87 17,31 

4 6,52 25 9,25 46 11,98 67 14,71 88 17,44 

5 6,65 26 9,38 47 12,11 68 14,84 89 17,57 

6 6,78 27 9,51 48 12,24 69 14,97 90 17,7 

7 6,91 28 9,64 49 12,37 70 15,1 91 17,83 

8 7,04 29 9,77 50 12,5 71 15,23 92 17,96 

9 7,17 30 9,9 51 12,63 72 15,36 93 18,09 

10 7,3 31 10,03 52 12,76 73 15,49 94 18,22 

11 7,43 32 10,16 53 12,89 74 15,62 95 18,35 

12 7,56 33 10,29 54 13,02 75 15,75 96 18,48 

13 7,69 34 10,42 55 13,15 76 15,88 97 18,61 

14 7,82 35 10,55 56 13,28 77 16,01 98 18,74 

15 7,95 36 10,68 57 13,41 78 16,14 99 18,87 

16 8,08 37 10,81 58 13,54 79 16,27 100 19 

17 8,21 38 10,94 59 13,67 80 16,4   

18 8,34 39 11,07 60 13,8 81 16,53   

19 8,47 40 11,2 61 13,93 82 16,66   

20 8,6 41 11,33 62 14,06 83 16,79   

درجة المعيارية المقابلة لتا في قييياس  مسييتوا اداا متييارة التمرييير ميي  ( الدرجة الخام وال 16يتضن م  جدوي   

  علي لطالب تخصا الكرة الطائرة.
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وضع مستويات معيارية باستخدام منظومة 

 ..................  ألية 

 مناقشه النتائج :

 مهارة اإلرسال من أسفل   :

 ( ن  :10( و  9يتضن م  جدوي       

اقل درجة في قياس اورساي     تقدير ضعي  جداُ  : -

( ، وهي 7,33( واعلي درجة  5م   سفل يقابلتا   

%( بعييدد 20-% 0مقابل الدرجات المعيارييية ميي   

% (  ميي  إجمييالي عييدد  20(طالييب بنسييبة  12 

 الطالب .

( واعلييي درجيية 7,34اقييل درجيية   تقدير ضعي    : -

( ، وهيييييي مقابيييييل اليييييدرجات المعياريييييية 9,67 

( طيييالب و بنسيييبة 9%( بعيييدد    40-% 20مييي  

 % ( م  إجمالي عدد الطالب .15 

( ، و علييي  9,68:   اقييل درجيية     يتقييدير مقبييو -

(وهييي مقابييل الييدرجات المعيارييية 12,01درجيية  

(  طيييالب و بنسيييبة 8%( بعيييدد  55-% 40مييي  

 % ( م  إجمالي عدد الطالب .13,33 

( واعلييي درجيية 12,02: اقييل درجيية     تقييدير جيييد -

( ، وهييييي مقابييييل الييييدرجات المعيارييييية 14,35 

بة ( طالييب وبنسيي   12%( بعييدد  70-% 55ميي  

 % ( م  إجمالي عدد الطالب .20 

( واعلي درجة 14,36اقل درجة    :  تقدير جيد جداً  -

( وهيييييي مقابيييييل اليييييدرجات المعياريييييية 16,69 

( طيييالب بنسيييبة  10%( بعيييدد  85-% 70مييي  

 %( م   جمالي عدد الطالب .16,67 

( واعلي درجيية  16.69اقل درجة    :   تقدير ممتاز -

الدرجات المعيارية ( وهي مقابل  16.70 اعلي م  

( %9(  طالب و بنسبة  9%( بعدد  85م   فوق 

 م  إجمالي عدد الطالب .

 

 مهارة اإلرسال من أعلي     : 

 (  ن  :12( و 11يتضن م  جدوي       

:  اقل درجة في قياس اورسيياي    تقدير ضعي  جداُ  -

(  وهييي 6( واعلييي درجيية  4ميي  اعلييي يقابلتييا   

%( بعييدد 20-% 0ة ميي   درجات المعيارييي المقابل 

% (  ميي  إجمييالي  28.33( طالييب و بنسييبة  17 

 عدد الطالب .

( واعلييي درجيية 6.1:  اقييل درجيية     تقدير ضييعي  -

-% 20( وهي مقابل الدرجات المعيارية ميي  8.1 

% ( 18.33( طالييب و بنسييبة  11%( بعييدد    40

 م  إجمالي عدد الطالب .

علييي درجيية ( و  8.2:  اقييل درجيية      تقدير مقبوي -

-% 40(وهي مقابل الدرجات المعيارية م  10.2 

% ( ميي  13,33(  طييالب بنسييبة  8%( بعييدد  55

 إجمالي عدد الطالب .

( واعلييي درجيية 10.3اقييل درجيية     تقدير جيييد    : -

( وهيييي مقابيييل اليييدرجات المعياريييية  مييي  12.3 

% ( 15( طالب بنسييبة   9%( بعدد  70-% 55 

 م  إجمالي عدد الطالب .

( واعلي درجيية 12.4اقل درجة     قدير جيد جداً  :ت -

% 70(وهي مقابل الدرجات المعيارية  م   14.4 

%(  13.33( طيييالب و بنسيييبة   8%( بعيييدد  85-

 م   جمالي عدد الطالب .

( واعلييي درجيية  14.4اقل درجة      تقدير ممتاز  : -

(وهييي مقابييل الييدرجات المعيارييية  14.5 اعلي م  

(  طييالب و بنسييبة 7بعييدد  %( 85م  اعلييي ميي  

 .% ( م  إجمالي عدد الطالب .11.67 

 



 
   –العدد الخامس والعشرون 

 م 2015سبتمبر 
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 مهارة التمرير من أسفل        : 

 (  ن: 14( و  13يتضن م  جدوي        

( واعلييي درجيية 3اقل درجة     :  تقدير ضعي  جداُ  -

% 0(  وهي مقابل الدرجات المعيارييية  ميي  5,33 

% (   23.33(طالييب و بنسييبة  14%( بعييدد  20-

 إجمالي عدد الطالب . م 

( واعلييي درجيية 5.34:   اقييل درجيية   تقدير ضعي  -

% 20( وهي مقابل الدرجات المعيارية م   7.67 

% ( 18.33( طالب و بنسييبة  11%( بعدد    40-

 م  إجمالي عدد الطالب .

( و علييي درجيية 7.68:  اقييل درجيية    تقدير مقبوي  -

(وهيييي مقابيييل اليييدرجات المعياريييية مييي  10.01 

% ( 15( طالب وبنسبة  9%( بعدد  55- 40% 

 م  إجمالي عدد الطالب .

( واعلييي درجيية 10.02:   اقييل درجيية    تقدير جيييد -

( وهيييي مقابيييل اليييدرجات المعياريييية مييي  12,35 

( طيييييالب وبنسيييييبة   8%( بعيييييدد  70 -% 55 

 % ( م  إجمالي عدد الطالب .13.33 

( واعلييي 12.36:  اقييل درجيية     تقييدير جيييد جييداً  -

(وهي مقابل الدرجات المعيارييية ميي     14.69 درجة 

%(   16,67(  وبنسبة   10%( بعدد  85-% 70 

 م   جمالي عدد الطالب .

 ( واعليييي  14.69: اقيييل درجييية      تقيييدير ممتييياز -

(وهييي مقابييل الييدرجات  14.70درجيية  اعلييي ميي  

 ( 8%( بعيييييدد  85المعياريييييية م  اعليييييي مييييي  

عييدد % ( ميي  إجمييالي 13.33طييالب و  بنسييبة  

 الطالب .

 

 

 مهارة التمرير من أعلي      : 

 (  ن : 16( و  15يتضن م  جدوي  

( واعلييي درجيية 6:   اقل درجة    تقدير ضعي  جداُ  -

% 0(  وهي مقابل الدرجات المعيارييية ميي   8.17 

% (  ميي   15( طييالب وبنسييبة  9%( بعييدد  20-

 إجمالي عدد الطالب .

علييي درجيية ( وا8.18اقييل درجيية    تقدير ضعي   : -

( وهيييييي مقابيييييل اليييييدرجات المعياريييييية 10.35 

بنسييبة  و ( ب طييالب8%( بعييدد   40-% 20ميي  

 % ( م  إجمالي عدد الطالب .13.33 

( و علي درجيية 10.36اقل درجة     تقدير مقبوي  : -

(وهيييييي مقابيييييل اليييييدرجات المعياريييييية  12.53 

( طيييالب  وبنسيييبة 10%( بعيييدد  55-% 40مييي  

 الطالب . % ( م  إجمالي عدد16.67 

( واعلييي درجيية 12.54:   اقييل درجيية     تقدير جيد -

-% 55( وهي مقابل الدرجات المعيارييية  14.71 

% ( ميي  20( طالييب و بنسييبة    12%( بعدد  70

 إجمالي عدد الطالب 

( واعلييي 14.72: اقييل درجيية        تقييدير جيييد جييداً  -

(وهييي مقابييل الييدرجات المعيارييية 16.89درجيية  

(  طييالب و بنسييبة 10د  %( بعييد85-% 70ميي  

 %(   م   جمالي عدد الطالب .16,67 

( واعلييي  16.89:   اقييل درجيية       تقييدير ممتيياز -

(وهييي مقابييل الييدرجات  16.90درجيية  اعلييي ميي  

(  طالييب 11%( بعييدد  85المعيارية م   اعلي م  

 % ( م  إجمالي عدد الطالب .18.33بنسبة  

صييبحي  وتدكييد هيي ال النتييائج مييا اشييار اليييه  محمييد

م( علي ان الدرجة المعيارية هي درجيية  2004حساني   

تعبر فيتا عيي  درجيية كييل فييرد،  وكمييا تتفييق اهميييه هيي ال 

النتييائج لطييالب تخصييا الكييرال الطييائرال بكليييه التربيييه 
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وضع مستويات معيارية باستخدام منظومة 

 ..................  ألية 

الرياضيييه بجامعييه المنصييورال مييع مييا اكدتييه ليلييي السيييد 

م( علييي  ان اهمييية  تحديييد المسييتويات  2007فرحييات   

  في تحديد الوضع النسبي للفرد في العينة المعيارية تكم

المعيارية وتحدد مستواال ، وتساعد علي تقويم اداا الفرد 

في ضوا اداا ا خري  كما تسييتل فييي عمليييات المقارنيية 

بييي  القياسييات ويعنييي ملييك مقارنيية اداا  عييب بيياخر  و 

بادائة علي قياس اخر وتحدد مييدا التقييدم فييي المسييتوا 

 (.43:   5(  29 :10لمختل  الجوانب  

 االستخالصات

 في ضوا نتائج البحث امك  استخالص ا تي :

تييم وضييع مسييتويات معيارييية لتقييييم مسييتوا اداا  .1

متارات ا رساي والتمرير في الكرة الطييائرة لطييالب 

التخصا بكلية التربية الرياضييية الرياضيييه جامعيية 

المنصييورة بحسييتخدام منظومييه آليييه  مات معييامالت 

مسييتوا ا داا المتييارا فييي الكييرال علميييه لقييياس 

 الطائرال . 

صييالحيه المسييتويات المعيارييية قيييد البحييث فييي   .2

تصيييني  وتقيييييم الطيييالب وفقيييا لمسيييتويات ا داا 

 المتارا .

تميزت المخرجات ا حصائية الناتجة ع  المنظوميية  .3

ا ليييييه فييييي القييييياس لتصييييني  مسييييتويات ا داا 

طييرق للمتييارات قيييد البحييث بحنتييا  كثيير دقيية ميي  ال

التقليدية التييى كثيييرا مييا قييد يتعييرض فيتييا الشييخا 

للخطيييح والنسييييان لكثيييرة القييييم وتعيييدد المتيييييرات 

 والمعامالت المطلوب إيجادها . 

امكيي  تقسيييم مسييتويات الييدرجات المعياريييه  لتقييييم  .4

مسييتويات ا داا لمتييارات ا رسيياي والتمرييير قيييد 

 البحث كالتالي :

 ضعي  جدا 20% 0%

 ضعي  %40 %20 على م  

 مقبوي %55 %40 على م  

 جيد %70 %55 على م  

 جيد جدا %85 %70 على م  

 ممتاز % 85 على م  

 التوصيات

صييالحيه  اسييتخدام المنظوميية ا لييية  قيييد البحييث  -1

ودقتتا في قياس وتقييم متييارات ا رسيياي والتمرييير 

دقيية  –فييي الكييرة الطييائرة لكييال ميي    طريقيية افداا 

س معظييم القياسييات المتداوليية فييي المتييارة ( عكيي 

 المجاي والتي تتتم بالدقة فق  .

ضرورال العمييل علييي اسييتخدام المنظوميية ا لييية فييي  -2

قياس  ووضع المستويات المعياريه للمتارات الفنية 

 في الرياضات المختلفه بكليات التربية الرياضية .

العمل علييي اسييتخدام المسييتويات المعيارييية الناتجيية  -3

منظوميية ا لييية  فييي قييياس وتقييييم عيي  اسييتخدام ال

وميي  اعلييي ( ،   –متييارات ا رسيياي   ميي  اسييفل 
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و ميي  اعلييي ( فييي الكييرة  –والتمرييير   ميي  اسييفل 

الطييائرة لطييالب تخصييا الكييرة الطييائرة بكليييات 

التربيييييه الرياضيييييه، وفييييي  ميييييادي  ومجييييا ت 

 ممارستتا.

العمييل علييي التواصييل مييع ا تحيياد المصييرا للكييرة  -4

ت التربييية الرياضييية ووزارة التربييية الطييائرة وكليييا

والتعليييم وا ندييية الرياضييية  سييتخدام المسييتويات 

المعياريه قيد البحث في انتقاا الالعبي  وفييي اعييداد 

 الخط  والبرامج التعليميه و التدريبيه.  

اسيييتحداث وسيييائل و طيييرق  سيييتخدامات  جتيييزة  -5

الحاسب ا لي لتقويم و قياس ا دااات المتارية فييي 

 ل  ا لعاب الرياضية .مخت

التوسيييع فيييي اسيييتخدام الحاسيييب ا ليييي وبيييرامج  -6

software  وتطويعتييا فييي خدميية التربييية البدنييية

 والرياضة  

اسييتخدام المسييتويات المعيارييية قيييد البحييث لفتييرة  -7

سيينوات (  فييي تقييييم اداا  5 – 2زمنيييه تتييراو    

متارات الطييالب فييي مقييرر الكييرة الطييائرة بالكلييية ، 

 ب التخصا في ضوئتا.  واختيار طال

صالحيه ه ال المستويات المعيارية لمتابعه التحصيل  -8

ومدى التقدم لعمليتييي التعليييم والتييدريب فييي المجيياي 

 الرياضي .
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The goal of research is to " Determine the standard scores by  a mechanism system 

to evaluation  the level of performance for the skills of write and scrolling in volleyball. 

The researcher used descriptive study, and represented a sample of volleyball Students 

in Faculty of Physical Education, Mansoura University for the academic year (2014-

2015m) where numbered (60) students (%80) of the kidney community, which has been 

selected in the manner intentional and resulted in the results to determine the standard 

scores of technical skills in volleyball to assess college students Physical Education, 

Mansoura University, can be generalized and used, including of (raw score - standard 

score) recommended a researches working to use the mechanism system to determine 

the technical skills in volleyball faculties of Physical Education and the need to display 

learned standard scores for the students of the Faculty of Physical Education, which 

helps to stimulus and to improve the levels of  skills. 

 


